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    ::::العدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتالعدل والحرياتوزارة وزارة وزارة وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،التقرير أالخري ملنظمة العفو ا�ولية حول حقوق إالنسان �ملغربالتقرير أالخري ملنظمة العفو ا�ولية حول حقوق إالنسان �ملغربالتقرير أالخري ملنظمة العفو ا�ولية حول حقوق إالنسان �ملغربالتقرير أالخري ملنظمة العفو ا�ولية حول حقوق إالنسان �ملغرب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ....التحالف ;شرتايكفريق 

    . . . . ا�سـتوريللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق     ،،،،انتشار بعض الظواهر املنافية ملبدأ العدا?انتشار بعض الظواهر املنافية ملبدأ العدا?انتشار بعض الظواهر املنافية ملبدأ العدا?انتشار بعض الظواهر املنافية ملبدأ العدا?    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي:     �

    . . . . للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق ;سـتقاليل    ظاهرة أالطفال بدون هوية،ظاهرة أالطفال بدون هوية،ظاهرة أالطفال بدون هوية،ظاهرة أالطفال بدون هوية،    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::التربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهنيالتربية الوطنية والتكوين المهني    ةةةةررررااااوزوزوزوز
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،2015201520152015----2014201420142014ا�خول املدريس ا�خول املدريس ا�خول املدريس ا�خول املدريس  ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .;سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ا�خول املدريس للمومس احلايلا�خول املدريس للمومس احلايلا�خول املدريس للمومس احلايلا�خول املدريس للمومس احلايل ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    . . . . أالصا? واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،ٕاعادة ٕاحياء املرسح املدريس واجلامعيٕاعادة ٕاحياء املرسح املدريس واجلامعيٕاعادة ٕاحياء املرسح املدريس واجلامعيٕاعادة ٕاحياء املرسح املدريس واجلامعي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
 .احلريك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إالجراءات املتخذة للوقاية من داء ٕايبوالإالجراءات املتخذة للوقاية من داء ٕايبوالإالجراءات املتخذة للوقاية من داء ٕايبوالإالجراءات املتخذة للوقاية من داء ٕايبوال ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،إالجراءات والتدابري بشأن الوقاية من فريوس ٕايبوالإالجراءات والتدابري بشأن الوقاية من فريوس ٕايبوالإالجراءات والتدابري بشأن الوقاية من فريوس ٕايبوالإالجراءات والتدابري بشأن الوقاية من فريوس ٕايبوال ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

 .;سـتقاليل
 .;سـتقاليل ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،النقص يف احتياط ا�م ببالدhالنقص يف احتياط ا�م ببالدhالنقص يف احتياط ا�م ببالدhالنقص يف احتياط ا�م ببالدh ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .;شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،تعممي التغطية الصحيةتعممي التغطية الصحيةتعممي التغطية الصحيةتعممي التغطية الصحية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    . . . . أالصا? واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،واقع قطاع الصحةواقع قطاع الصحةواقع قطاع الصحةواقع قطاع الصحة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ٕاحداث وحدات طبية متطورة متنقy ٕالسعاف حضاv حوادث السريٕاحداث وحدات طبية متطورة متنقy ٕالسعاف حضاv حوادث السريٕاحداث وحدات طبية متطورة متنقy ٕالسعاف حضاv حوادث السريٕاحداث وحدات طبية متطورة متنقy ٕالسعاف حضاv حوادث السري شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  .أالصا? واملعارصة ٔاعضاء فريق

        ::::السياحةالسياحةالسياحةالسياحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .احلريكللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء الفريق     تطوير القطاع السـيا} �ملغرب،تطوير القطاع السـيا} �ملغرب،تطوير القطاع السـيا} �ملغرب،تطوير القطاع السـيا} �ملغرب، شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

    ::::وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الربhمج الوطين لتشجيع اسـتعامل الطاقة الشمسـية لضخ مياه السقيالربhمج الوطين لتشجيع اسـتعامل الطاقة الشمسـية لضخ مياه السقيالربhمج الوطين لتشجيع اسـتعامل الطاقة الشمسـية لضخ مياه السقيالربhمج الوطين لتشجيع اسـتعامل الطاقة الشمسـية لضخ مياه السقي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
    . . . . أالصا? واملعارصةٔاعضاء فريق 

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    وزارةوزارةوزارةوزارة
 .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،اه�م الوزارة �لرتاث الثقايف القروياه�م الوزارة �لرتاث الثقايف القروياه�م الوزارة �لرتاث الثقايف القروياه�م الوزارة �لرتاث الثقايف القروي شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

        ةةةةلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلفلدى رئيس الحكومة المكلف    ةةةةالمنتدبالمنتدبالمنتدبالمنتدبوزارة وزارة وزارة وزارة الالالال

    ::::بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةبالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة    

    . . . . أالصا? واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،،،،املصاحل اخلارجية يف أالقالمي والعامالت احملدثةاملصاحل اخلارجية يف أالقالمي والعامالت احملدثةاملصاحل اخلارجية يف أالقالمي والعامالت احملدثةاملصاحل اخلارجية يف أالقالمي والعامالت احملدثة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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        ::::المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء    الوزارةالوزارةالوزارةالوزارة
  .التجمع الوطين لٔالحرار ٔاعضاء فريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مشلك اخلصاص يف املياهمشلك اخلصاص يف املياهمشلك اخلصاص يف املياهمشلك اخلصاص يف املياه شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
  .;شرتايك ٔاعضاء الفريقللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،مآل ٕاجناز سد بين عزميان ٕ�قلمي ا�رويشمآل ٕاجناز سد بين عزميان ٕ�قلمي ا�رويشمآل ٕاجناز سد بين عزميان ٕ�قلمي ا�رويشمآل ٕاجناز سد بين عزميان ٕ�قلمي ا�رويش شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

    ::::الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقميوزارة وزارة وزارة وزارة 

    . . . . الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،ٕاعادة متوقع قطاع النسـيج وأاللبسةٕاعادة متوقع قطاع النسـيج وأاللبسةٕاعادة متوقع قطاع النسـيج وأاللبسةٕاعادة متوقع قطاع النسـيج وأاللبسة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
        

    ٔاسـئy جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئy جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئy جيمعها وحدة املوضوع.ٔاسـئy جيمعها وحدة املوضوع. �
________________________________________________________________________________    

        ::::من النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيلمن النظام ا�اخيل    254254254254املادة املادة املادة املادة 
 االٔسـئy املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئy املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئy املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئy املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئy الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئy االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئy اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة االٔسـئy الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئy االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئy اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة االٔسـئy الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئy االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئy اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة االٔسـئy الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق �الٔسـئy االٓنية واجلزء املتعلق �الٔسـئy اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق

        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو? عهنا، وذ£ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو? عهنا، وذ£ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو? عهنا، وذ£ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤو? عهنا، وذ£ وفق املسطرة التالية :
        لعضو ا®لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:لعضو ا®لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:لعضو ا®لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:لعضو ا®لس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:تعطى اللكمة تعطى اللكمة تعطى اللكمة تعطى اللكمة 

        ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب،ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب، - - - - 
    ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب،ثالثة دقائق لٕالجابة عن السؤال والرد عىل التعقيب، - - - - 
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